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VI Dzień Inwestora



2013

50 Inwestorów salka konferencyjna 

I edycja Dnia Inwestora



200 Inwestorów hala produkcyjna 

V edycja Dnia Inwestora



2 autokary w tym jeden prawie pusty:) 

I edycja Dnia Inwestora



5 autokarów

V edycja Dnia Inwestora



Blisko 1000 odwiedzin

VI edycja Dnia Inwestora



Przemysł chemiczny
Świat, Europa, Polska



źródłu: https://data.worldbank.org
okres: 2017
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źródłu: https://data.worldbank.org
okres: dane szacunkowe 2016
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źródłu: eurochlor
okres: dane szacunkowe 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Belgia Niemcy USA Holandia Korea płd. Japonia Chiny Francja Polska Brazylia Indie

Produkcja chloru na mieszkańca [kg/os.]

Kraje rozwinięte mają silny 

przemysł chemiczny



Inwestycje i rozwój
Lata 90-te

Lata 2002-2017



Lata 90-te

Zakłady Chemiczne „Rokita”



Lata 90-te

Zakłady Chemiczne „Rokita”



Lata 90-te

Zakłady Chemiczne „Rokita”



Lata 90-te

Zakłady Chemiczne „Rokita”



Lata 90-te

Zakłady Chemiczne „Rokita”



5

Inwestor strategiczny PCC SE
2002



Segment Chloropochodne



Aplikacje: tworzywa sztuczne

Segment Chloropochodne



Aplikacje: przemysł agrochemiczny

Segment Chloropochodne



Aplikacje: celuloza, papier

Segment Chloropochodne



Aplikacje: tworzywa sztuczne, silikon

Segment Chloropochodne



Aplikacje: mydło 

Segment Chloropochodne



Lata 90-te

Segment Chloropochodne



5

2010 Elektroliza membranowa: I etap modernizacji

Segment Chloropochodne

2015 Elektroliza membranowa: pełna konwersja technologii 



5

2017 Elektroliza membranowa: rozbudowa zdolności produkcyjnych VI i VII elektrolizer

Segment Chloropochodne



5

2006 Tlenek propylenu: początek rozbudowy

Segment Chloropochodne



5

2011 Monochlorobenzen: rewitalizacja instalacji

Kwas solny: budowa instalacji

Segment Chloropochodne
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Chemia w praktyce*

* Pokaz eksperymentu



Segment Poliuretany



Aplikacje: pianki 

Segment Poliuretany



Aplikacje: materace 

Segment Poliuretany



Aplikacje: systemy izolacyjne 

Segment Poliuretany



Aplikacje: lubrykanty

Segment Poliuretany



Aplikacje: poliole naturalne

Segment Poliuretany



Lata 90-te

Segment Poliuretany



2006 Poliole polieterowe – III linia produkcyjna

Segment Poliuretany



Segment Poliuretany
2012 Poliole polieterowe: IV linia produkcyjna

Segment Poliuretany



Segment Poliuretany
2017 Poliole polieterowe: V linia produkcyjna

Segment Poliuretany



2009 Poliole specjalistyczne: instalacja iPol

Segment Poliuretany



2017 Poliole poliestrowe i systemy poliuretanowe 

Segment Poliuretany



Lata 2002-2017

Segment Poliuretany
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Struktura

Segment Poliuretany
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Chemia w praktyceChemia w praktyce*

* Pokaz eksperymentu



Segment Inna działalność 

chemiczna 



Aplikacje: środki uniepalniające do budownictwa - izolacja

Segment Inna działalność chemiczna



Aplikacje: środki uniepalniające do farb pęczniejących

Segment Inna działalność chemiczna



Aplikacje: środki plastyfikujące m.in. do folii technicznych

Segment Inna działalność chemiczna



Aplikacje: trudnopalne płyny hydrauliczne 

Segment Inna działalność chemiczna



Lata 90-te

Segment Inna działalność chemiczna



5

2013 Trójchlorek fosforu: rozbudowa instalacji I ciąg

Segment Inna działalność chemiczna



5

Segment Inna działalność chemiczna
2014 Trójchlorek fosforu: rozbudowa instalacji II ciąg
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Chemia w praktyceChemia w praktyce*

* Pokaz eksperymentu



PCC EXOL



Aplikacje: detergenty 

PCC EXOL



Aplikacje: kosmetyki 

PCC EXOL



Aplikacje: obróbka metalu

PCC EXOL



Aplikacje: środki gaśnicze

PCC EXOL



Aplikacje: przemysł agrochemiczny

PCC EXOL



Lata 90-te

PCC EXOL



2008 Siarczanowane II Brzeg Dolny

PCC EXOL 



2011 Etoksylaty Płock

PCC EXOL 



2016 Betainy Brzeg Dolny

PCC EXOL 



Lata 2002-2017

Zdolności produkcyjne

PCC EXOL

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inwestycje: nowoczesna technologia 

wspierająca rozwój produktów

ty
s

. 
t/

 r



Chemia w praktyceChemia w praktyce*

* Pokaz eksperymentu



PCC MCAA



PCC MCAA
Aplikacje: przemysł agrochemiczny



PCC MCAA
Aplikacje: farby i lakiery



PCC MCAA
Aplikacje: kosmetyki i środki ochrony osobistej



PCC MCAA
Aplikacje: przemysł farmaceutyczny 



PCC MCAA
Aplikacje – napoje energetyzujące



2007 – 2017 Projekt: instalacja kwasu monochlorooctowego (MCAA) 

PCC MCAA



Instalacje MCAA w Europie



Chemia w praktyceChemia w praktyce*

* Pokaz eksperymentu



Logistyka



PCC Autochem
Specjalistyczny transport drogowy, wysoko wykwalifikowani kierowcy, spedycja, myjnia 

60 zestawów, 30 tankkontenerów



2015 Terminal kontenerowy Brzeg Dolny

PCC Intermodal

Powierzchnia 28 tys. m2, roczne możliwości przeładunkowe 110 tys. TEU 



Mapa połączeń

PCC Intermodal

„Jedwabny szlak”



Bezpieczeństwo



Lata 90-te

Ratownictwo chemiczne

Na 1 ratownika przypadało 15 pracowników



2002-2017

Ratownictwo chemiczne

Na 1 ratownika przypada 6 pracowników



2018 Nowoczesny wóz bojowy

Ratownictwo chemiczne



Historyczna Tatra

Ratownictwo chemiczne



Historyczna Tatra

Ratownictwo chemiczne



Chemia w praktyceChemia w praktyce*

* Pokaz eksperymentu



Rynek kapitałowy



2011 Obligacje PCC Rokita wchodzą na rynek Catalyst

Rynek kapitałowy

2016 PCC EXOL debiutuje z obligacjami na rynku Catalyst



2012 Akcje PCC EXOL debiutują na GPW

Rynek kapitałowy

2014 Akcje PCC Rokita debiutują na GPW



2016 PCC Rokita w indeksie giełdowym Respect INDEX

Rynek kapitałowy



Wyniki finansowe



EBITDA

Wyniki finansowe

* Na wyniki 2016 roku miały wpływ czynniki jednorazowe 
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PCC Rokita – efektywna dywersyfikacja 

Wyniki finansowe

202,7 182,4

2016 2017

WYNIK NETTO
SKONSOLIDOWANY

290 266EBITDA



PCC Rokita – efektywna dywersyfikacja 

Wyniki finansowe

75,2 108,1

IH2017 IH2018

WYNIK NETTO
SKONSOLIDOWANY

119,2 155,7EBITDA



PCC Rokita - regularnie wypłacana dywidenda 

Wyniki finansowe
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PCC EXOL – stabilny rozwój 

Wyniki finansowe

21,5 18,2

2016 2017

WYNIK NETTO
SKONSOLIDOWANY

42 41EBITDA



PCC EXOL – stabilny rozwój 

Wyniki finansowe

8,5 9,5

IH2017 IH2018

WYNIK NETTO
SKONSOLIDOWANY

19,6 22,2EBITDA



PCC EXOL - regularnie wypłacana dywidenda 

Wyniki finansowe
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Ryzyko inwestycyjne



źródłu: opracowanie własne
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Każda inwestycja wiąże się 

z określonym poziomem ryzyka



Każdy z nas ma inny profil ryzyka



źródłu: opracowanie własne

Dywersyfikacja



Inwestorze, zanim 

zainwestujesz, czytaj!



Dziękujemy za uwagę



Rozporządzenie MAR - definicja informacji poufnych

Zgodnie z artykułem 7 rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji:

•określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub

pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które

w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych

instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

•w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane

do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich instrumentów pochodnych

lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do

wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych

kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub

ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym,

zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub

rynkach kasowych;

•w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób

precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub

większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie

znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

•w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także

informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie

realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub

jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na

rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.



Należy podkreślić, iż informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że

będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski

co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych

instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów

opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub

wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny

można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane

z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego

w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych.

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny

instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub

sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, których racjonalny

inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji

inwestycyjnych.

Nowe regulacje powodują drastyczny wzrost znaczenia informacji cenotwórczej względem obowiązujących do 2016 r.

przepisów. Wprowadzona przepisami unijnymi nowa definicja przeniosła na emitentów wszelkie ryzyka związane ze

zbieraniem, analizą i raportowaniem wydarzeń cenotwórczych. Decyzja w zakresie oceny cenotwórczości wydarzeń

spoczywa w praktyce wyłącznie na emitencie.

Podsumowując, zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia MAR informację cenotwórczą należy definiować jako:

•określoną w sposób precyzyjny informację – byłe lub przyszłe okoliczności lub zdarzenia, z których można wyciągnąć

wnioski co do prawdopodobnego ich wpływu na rynek;

•mającą prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny – taką, którą racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby,

opierając się na niej w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.



Disclaimer

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz przez PCC Exol z siedzibą w Brzegu Dolnym (łącznie

zwanych dalej „PCC”). Jej celem jest przedstawienie wybranych danych. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi kompletnej analizy sytuacji

finansowej PCC. Dane zwarte w Prezentacji są aktualne na dzień jej sporządzenia, w związku z czym Prezentacja nie będzie podlegała jakiejkolwiek zmianie, aktualizacji

lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu.

Prezentacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów

finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym PCC. PCC zaleca, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą

jakichkolwiek instrumentów finansowych PCC, opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach PCC sporządzonych i opublikowanych zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, które są wiarygodnym źródłem danych dotyczących PCC.

Prezentacja została przygotowana z zachowaniem należytej staranności, niemniej jednak PCC nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji w niej zawartych, w

szczególności w przypadku gdyby materiały, na których oparto się przy jej sporządzeniu okazały się niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

PCC oraz członkowie jej organów, a także pracownicy i współpracownicy oraz doradcy biorący udział w opracowaniu Prezentacji ani żaden podmiot z Grupy PCC nie

ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji lub wynikające z jej

treści ani za jej dowolne wykorzystanie. Ponadto Prezentacja nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia żadnej z ww. wymienionych osób.

Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych lub planów

inwestycyjnych, nie mogą być jednak traktowane jako prognozy wyników finansowych. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem

znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników (także pozostających poza kontrolą PCC), które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom

działalności bądź osiągnięcia PCC oraz PCC mogą istotnie odbiegać od stwierdzeń wskazanych w Prezentacji, w tym oczekiwanych wyników finansowych opisanych w

Prezentacji.


